
 

       Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 

Αριθ. Πρωτ. 2905 

Προς 

Τον Νομικό Σύμβουλο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

κ. Σπύρο Παναγόπουλο 

 

Κοινοποίηση : 

- Πρόεδρο Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 

κ. Δημήτριο Ράικο 

 

Θέμα : Διαβούλευση επί των προσχεδίων των υπό αναθεώρηση προτύπων  

 διακηρύξεων διαγωνισμών δημοσίων έργων τύπου Α και Β. 

 

την  διακήρυξη  ανοικτής διαδικασίας τύπου Β και συγκεκριμένα στο άρθρο 23.1 

σημείο α’ η ΠΕΔΜΕΔΕ  διαφωνεί με την προτεινόμενη απαλοιφή της λέξης 

«πρωτότυπο», που αναφέρεται στο πιστοποιητικό εγγραφής εργοληπτικής 

επιχείρησης  εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ. 

το άρθρο 20παρ. 2 του ΚΔΕ ορίζεται ρητώς ότι :  

«Άρθρο 20 

Προαπαιτούμενα συμμετοχής σε διαγωνισμό 

1. Tα προαπαιτούμενα συμμετοχής σε ένα διαγωνισμό είναι τα προβλεπόμενα στα πρότυπα 

τεύχη διακηρύξεων δημοσίων έργων τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. Δ17α/02/115/Φ.Ν 

443/3.8.2007 (ΦΕΚ 1586 Β΄) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων, κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 

15 του παρόντος. 

 

2. Για τη συμμετοχή εργοληπτικής επιχείρησης οποιασδήποτε τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. σε 

δημοπρασία δημοσίου έργου, το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού 

δικαίου, απαιτείται η προσκόμιση αποκλειστικά και μόνο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης 

εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ..» 

 

Σο  άρθρο αυτό συνδυάζεται άρρηκτα με το άρθρο 22 παρ. 2 (ήδη αναφερόμενο στην 

παρ. 3.3 του άρθρου της ίδιας διακήρυξης) που ορίζει ρητά ότι : 

 



«Άρθρο 22 

Διαδικασία κατάθεσης κα εξέτασης προσφορών 

2. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς σε 

δημοπρασία δημοσίου έργου, το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου 

γίνεται αυτοπροσώπως, για ατομική επιχείρηση από το φυσικό πρόσωπο που την ασκεί, για 

ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο 

εταίρο της, για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή και για 

ανώνυμη εταιρεία από εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, ο καθένας 

νόμιμα εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος όπως παραπάνω, είτε ένας από τους 

κοινοπρακτούντες που ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ως κοινός εκπρόσωπος της 

κοινοπραξίας. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζόμενων 

εργοληπτικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών από τον ίδιο εκπρόσωπο.» 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών εκφράζεται ρητά η βούληση του νομοθέτη 

για τις ατομικές  και προσωπικές επιχειρήσεις ως προς τον τρόπο συμμετοχής τους 

στην διαδικασία ανάθεσης  δημοσίων έργων. Ο νομοθέτης επιβάλλει την χρήση 

αποκλειστικά της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ  για έργα στα οποία 

δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο γιατί θέλησε να εξασφαλίσει  ίσες και δίκαιες 

ευκαιρίες ανταγωνισμού  για όλες τις ατομικές και προσωπικές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις. Πρακτικά  με τις ρυθμίσεις αυτές ο ατομικός εργολήπτης/ μικρή – 

μεσαία/ προσωπική επιχείρηση μπορούσε να προγραμματίσει και να επιλέξει  την 

συμμετοχή του σε ένα διαγωνισμό εβδομαδιαίως. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλιζε 

καλύτερη και ουσιαστικότερη προετοιμασία του προς ανάθεση έργου, κατόπιν 

διαγωνισμού, που του ταίριαζε περισσότερο.  

Η προϋπόθεση προσκόμισης της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ δεν 

ήταν απλώς  μια τυπική  προσκόμιση μιας ακόμα βεβαίωσης ή πιστοποιητικού αλλά 

ουσιαστική προϋπόθεση ενός θεσμοθετημένου συστήματος ανταγωνισμού, για έργα 

στα οποία δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο λόγω ορίου προϋπολογισμού, 

στηριζόμενο σε τρεις πυλώνες : επιλογή μιας ημέρας ανά εβδομάδα για διενέργεια 

διαγωνισμών (άρθρο 22 παρ. 1 ΚΔΕ), προσκόμιση πρωτότυπης εγγραφής ΜΕΕΠ 

(άρθρο 20 παρ. 2 ΚΔΕ) και κατάθεση από συγκεκριμένο εκπρόσωπο εκ των προτέρων 

προσδιορισμένο από το νόμο για τις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις (άρθρο 22 

παρ. 2 ΚΔΕ). 

Η ΠΕΔΜΕΔΕ θεωρεί λοιπόν, ότι η απαίτηση της παρ. 2 του άρθρου 20 ΚΔΕ, αποτελεί 

ουσιαστική προϋπόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, και συνεπώς 

δεν μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4250/2014, περί αντιγράφων και χρήσης 

πρωτοτύπων εγγράφων, ρυθμίσεις που απλώς διευκολύνουν  τους 

συναλλασσόμενους πολίτες με την γενική κυβέρνηση και  τους φορείς της. Θεωρούμε 

ότι η οριζόντια ρύθμιση που επέφεραν οι διατάξεις του ν. 4250/2014 δεν τυγχάνουν 

εφαρμογής σε συγκεκριμένες διατάξεις του ΚΔΕ, ως ισχύει σήμερα  και δη ότι εξ 

αντικειμένου και σκοπού εξαιρείται αυτόματα η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 20 



ως ειδικότερη, που εκφεύγει του γενικού κανόνα  των διατάξεων των ρυθμίσεων του 

ν. 4250/2014, καθώς θεσπίζει ουσιαστική προϋπόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμό 

δημοσίου έργου. 

Θεωρούμε ότι το θέμα αυτό θα βρεί την τελική ρύθμισή του στα αναμενόμενα, κατ’ 

εξουσιοδότηση του ν. 4281/2014, Π.Δ. περί κανονισμών ανάθεσης και εκτέλεσης 

Δημοσίων Έργων. 

υνεπώς προτείνουμε η παρ. 23.1 σημ α’ της διακήρυξη  ανοικτής διαδικασίας τύπου 

Β να παραμείνει ως ισχύει σήμερα χωρίς καμία μεταβολή και συνακόλουθα να 

παραμείνει ως έχει το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 περ. δ΄του άρθρου 4 του ιδίου τύπου 

διακήρυξης , το οποίο περιγράφει το έργο της Επιτροπής  Διαγωνισμού σχετικά με 

τον έλεγχο της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ  και της επιστροφής του 

στη διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 


